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Essentie

Medeplegen van winkeldiefstal door middel van geprepareerde tassen ontoereikend gemotiveerd. Afbakening
tussen medeplegen en medeplichtigheid, meer in het bijzonder met het oog op gevallen waarin het medeplegen niet
bestaat in een gezamenlijke uitvoering.
Het hof heeft bij zijn oordeel dat sprake is van medeplegen van drie winkeldiefstallen slechts in aanmerking
genomen dat verdachte als bestuurder is opgetreden van de auto waarmee de mededaders zijn afgezet om met
geprepareerde tassen het winkelgebied in te gaan om winkeldiefstallen te plegen en waarmee de mededaders
vervolgens met de geprepareerde tassen en alle gestolen goederen weer van het winkelgebied zijn weggereden. Nu
deze gedragingen van verdachte doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht, behoeft het oordeel
van het hof de vereiste nauwkeurige motivering, in het bijzonder met betrekking tot het gewicht van de intellectuele
of materiële bijdrage van verdachte aan de delicten.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 19 november 2015, nummer
23/004835-14, in de strafzaak tegen: S. Adv.: mr. N.D. de Fluiter, te Amsterdam.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:

Middel zie 2.1; (red.).
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Conclusie

Conclusie A-G mr. T.N.B.M. Spronken:

1.

De verdachte is bij arrest van 19 november 2015 door het Gerechtshof Amsterdam wegens “diefstal door twee of meer
verenigde personen, meermalen gepleegd” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken.

2.

Deze zaak hangt samen met de zaken tegen medeverdachten B. en M., die respectievelijk onder nr. 16/01260 en nr.
16/01316 bij de Hoge Raad aanhangig zijn. In deze samenhangende zaken zal ik vandaag eveneens concluderen.

3.

Namens de verdachte heeft mr. N.D. de Fluiter, advocaat te Amsterdam, één middel van cassatie voorgesteld.

4.

In het middel wordt betoogd dat het hof zijn bewezenverklaring op het punt van het medeplegen door de verdachte van de
tenlastegelegde winkeldiefstallen ontoereikend heeft gemotiveerd.

4.1.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
“hij op 8 september 2014 in de gemeente Haarlem, tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen, toebehorende aan de hierna te noemen
rechthebbenden, en wel:
— uit een winkel, gelegen aan de Grote Houtstraat nummer 95, (kinder)kledingstukken, (kinder)schoenen, petten,

(heup)tassen, scharen en een sieraad toebehorende aan H&M en
— uit een winkel, gelegen aan de Grote Houtstraat nummer 8, één luidspreker (iPad Docking Speaker),

toebehorende aan Intertoys en
— uit een winkel, gelegen aan de Kruisstraat nummer 51, één koffer, toebehorende aan Hema.”
(…)

4.3.

Het bestreden arrest bevat daarnaast de volgende — voor de beoordeling van het middel relevante — nadere
bewijsoverwegingen:

“Medeplegen

Het hof acht bewezen dat de verdachte de diefstallen tezamen en in vereniging heeft gepleegd met de mede-inzittenden
van de auto en overweegt daartoe als volgt.
Uit de bewijsmiddelen leidt het hof af dat de verdachte met vier anderen in een auto op weg is gegaan naar een
winkelgebied in Haarlem Centrum. De auto is op de Nieuwe Gracht in Haarlem gestopt waarna twee mannelijke inzittenden
uit het voertuig stapten en zich begaven in de richting van het winkelgebied van Haarlem Centrum. Het voertuig reed verder
en parkeerde vervolgens op de Garenkokerkade. Een vrouwelijke inzittende, medeverdachte M., en twee mannelijke
inzittenden stapten uit en liepen eveneens in de richting van het winkelgebied. M. droeg een witte tas en één van de
mannen had een rolkoffer.
Op beelden van de winkel H&M is te zien dat twee mannen, de medeverdachte A. en de medeverdachte C., de winkel
binnen kwamen. Ze gingen naar de afdeling kinderkleding en pakten kleding uit de rekken. A. stopte kleding in een tas. C.
vulde een tas met kleding en gaf die aan A. Even later kwam een man, de medeverdachte B. , de winkel in met drie tassen
in zijn hand. De middelste was een geprepareerde tas van America Today. A. stopte de tas met inhoud, inclusief de tas met
kleding die de medeverdachte C. hem had gegeven, in de geprepareerde tas van B. B. verliet vervolgens de winkel zonder
de goederen af te rekenen. Even later kwam M. de winkel in en pakte op de kinderafdeling een broek en stopte die in haar
geprepareerde tas. Ze verliet de winkel zonder te betalen.
A. en C. gingen het filiaal van de HEMA binnen. Vervolgens is A. het filiaal uit gelopen terwijl C. vijf seconden later met een
koffer van de HEMA naar buiten kwam. Uit het kassasysteem van de HEMA blijkt dat er in de periode dat A. en C. in het
filiaal zijn geweest er geen koffer is afgerekend.
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Als de politie de auto vervolgens staande houdt, zit de verdachte met de vier medeverdachten in de auto. S. is de
bestuurder van de auto. Achterin het voertuig staan twee koffers, waarvan de verbalisant er één herkent als de koffer
waarmee een van de mannelijke inzittenden het winkelgebied in liep. In de koffer zitten twee geprepareerde tassen van het
merk America Today en kinderkleding met prijslabels van H&M eraan. Aan kledingstukken zitten ook nog beveiligingslabels.
Geen van de vijf inzittenden kan een betalingsbewijs voor de goederen tonen. In de auto treffen de verbalisanten ook de
witte geprepareerde tas aan waarmee M. naar het winkelgebied liep. In de auto bevindt zich tevens een gloednieuwe koffer,
die later van de HEMA blijkt te zijn, en een iPad Docking Speaker, die van Intertoys blijkt te zijn gestolen.
Het hof concludeert uit het voorgaande dat de verdachte de auto bestuurde die de medeverdachten heeft afgezet om met
geprepareerde tassen het winkelgebied van Haarlem in te gaan. De verdachte en/of de medeverdachten hebben vervolgens
winkeldiefstallen gepleegd bij de H&M, HEMA en Intertoys. Vervolgens zijn de verdachte en de medeverdachten
gezamenlijk met de geprepareerde tassen en alle gestolen goederen in één auto weer op weg gegaan. De verdachte
bestuurde ook toen deze auto. Het hof is dan ook van oordeel dat er naar de uiterlijke verschijningsvorm tussen de
verdachte en de medeverdachten sprake was van een zodanige bewuste en nauwe samenwerking bij de uitvoering van een
vooropgezet plan dat sprake is van medeplegen van de drie winkeldiefstallen.”

4.4.

In de toelichting op het middel wordt opgemerkt dat uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van geen van
de drie tenlastegelegde winkeldiefstallen kan blijken dat de verdachte daarbij lijfelijk aanwezig is geweest. Wat betreft de
tenlastegelegde winkeldiefstal bij H&M houdt bewijsmiddel 5 (in samenhang met de bewijsmiddelen 1, 3 en 4) in dat enkel
de medeverdachten A., C., B. en M. bij de winkel van H&M binnen zijn geweest. In samenhang met de bewijsmiddelen 6 en
7 houdt bewijsmiddel 8 vervolgens in dat enkel de medeverdachten C. en A. bij de diefstal uit de winkel van HEMA
aanwezig zijn geweest. Ten aanzien van de winkeldiefstal bij Intertoys kan op grond van de gebezigde bewijsmiddelen in
het geheel niet worden uitgemaakt of de verdachte daarbij een nadere rol heeft gespeeld.

4.5.

Door de steller van het middel wordt voorts aangevoerd dat uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen niet meer volgen
dan dat de verdachte als bestuurder van de gebruikte auto samen met zijn medeverdachten naar het winkelgebied van het
centrum van Haarlem is gereden en dat de verdachte op enig moment in aanwezigheid van verschillende gestolen
goederen met zijn medeverdachten ook weer als bestuurder van de gebruikte auto van het genoemde winkelgebied is
weggereden. Met deze stelling ben ik het slechts tot op zekere hoogte eens, aangezien het hof uit bewijsmiddel 1 ook nog
heeft kunnen afleiden dat de verdachte na het parkeren van de auto in de nabijheid van het winkelgebied samen met twee
van zijn medeverdachten het winkelgebied is ingelopen.

4.6.

Maar dat laat onverlet dat noch ten aanzien van de uitvoering van één van de tenlastegelegde diefstallen afzonderlijk noch
ten aanzien van de uitvoering van de drie tenlastegelegde diefstallen samen zonder meer uit de bewijsmiddelen kan blijken
dat de concrete betrokkenheid van de verdachte heeft bestaan uit een gezamenlijke uitvoering. Het fungeren als bestuurder
pleegt eerder met medeplichtigheid in verband te worden gebracht. Onder deze omstandigheden geldt — gelet op het
bepaalde in rov. 3.2.2 e.v. van HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 — dat op het hof de taak rustte
om ingeval van bewezenverklaring van medeplegen het betreffende medeplegen in zijn bewijsvoering nauwkeurig te
motiveren. Nu de bewijsoverwegingen van het hof in het bestreden arrest niet meer inhouden dan dat “de verdachte de auto
bestuurde die de medeverdachten heeft afgezet om met geprepareerde tassen het winkelgebied van Haarlem in te gaan” en
dat “de verdachte en de medeverdachten gezamenlijk met de geprepareerde tassen en alle gestolen goederen in één auto
weer op weg [zijn] gegaan” en “de verdachte […] ook toen deze auto [bestuurde]”, heeft de steller van het middel met zijn
klacht dat de bewezenverklaring van het hof op dit punt tekortschiet een punt.

4.7.

Het voorgestelde middel slaagt.

Uitspraak

Hoge Raad:

2. Beoordeling van het middel

2.1.
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Het middel klaagt dat de bewezenverklaring ten aanzien van het handelen “tezamen en in vereniging met anderen” (hierna:
het medeplegen) ontoereikend is gemotiveerd.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:
“hij op 8 september 2014 in de gemeente Haarlem, tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen, toebehorende aan de hierna te noemen
rechthebbenden, en wel:
— uit een winkel, gelegen aan de Grote Houtstraat nummer 95, (kinder)kledingstukken, (kinder)schoenen, petten,

(heup)tassen, scharen en een sieraad toebehorende aan H&M en
— uit een winkel, gelegen aan de Grote Houtstraat nummer 8, één luidspreker (iPad Docking Speaker),

toebehorende aan Intertoys en
— uit een winkel, gelegen aan de Kruisstraat nummer 51, één koffer, toebehorende aan Hema.”

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
(…)

2.2.3.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring, voor zover hier van belang, voorts het volgende overwogen:
“Het hof acht bewezen dat de verdachte de diefstallen tezamen en in vereniging heeft gepleegd met de mede-inzittenden
van de auto en overweegt daartoe als volgt.
Uit de bewijsmiddelen leidt het hof af dat de verdachte met vier anderen in een auto op weg is gegaan naar een
winkelgebied in Haarlem Centrum. De auto is op de Nieuwe Gracht in Haarlem gestopt waarna twee mannelijke inzittenden
uit het voertuig stapten en zich begaven in de richting van het winkelgebied van Haarlem Centrum. Het voertuig reed verder
en parkeerde vervolgens op de Garenkokerkade. Een vrouwelijke inzittende, medeverdachte M., en twee mannelijke
inzittenden stapten uit en liepen eveneens in de richting van het winkelgebied. M. droeg een witte tas en één van de
mannen had een rolkoffer.
Op beelden van de winkel H&M is te zien dat twee mannen, de medeverdachte A. en de medeverdachte C., de winkel
binnen kwamen. Ze gingen naar de afdeling kinderkleding en pakten kleding uit de rekken. A. stopte kleding in een tas. C.
vulde een tas met kleding en gaf die aan A. Even later kwam een man, de medeverdachte B., de winkel in met drie tassen
in zijn hand. De middelste was een geprepareerde tas van America Today. A. stopte de tas met inhoud, inclusief de tas met
kleding die C. hem had gegeven, in de geprepareerde tas van B. B. verliet vervolgens de winkel zonder de goederen af te
rekenen. Even later kwam M. de winkel in en pakte op de kinderafdeling een broek en stopte die in haar geprepareerde tas.
Ze verliet de winkel zonder te betalen.
A. en C. gingen het filiaal van de HEMA binnen. Vervolgens is A. het filiaal uit gelopen terwijl C. vijf seconden later met een
koffer van de HEMA naar buiten kwam. Uit het kassasysteem van de HEMA blijkt dat er in de periode dat A. en C. in het
filiaal zijn geweest er geen koffer is afgerekend.
Als de politie de auto vervolgens staande houdt, zit de verdachte met de vier medeverdachten in de auto. De verdachte is
de bestuurder van de auto. Achterin het voertuig staan twee koffers, waarvan de verbalisant er één herkent als de koffer
waarmee een van de mannelijke inzittenden het winkelgebied in liep. In de koffer zitten twee geprepareerde tassen van het
merk America Today en kinderkleding met prijslabels van H&M eraan. Aan kledingstukken zitten ook nog beveiligingslabels.
Geen van de vijf inzittenden kan een betalingsbewijs voor de goederen tonen. In de auto treffen de verbalisanten ook de
witte geprepareerde tas aan waarmee M. naar het winkelgebied liep. In de auto bevindt zich tevens een gloednieuwe koffer,
die later van de HEMA blijkt te zijn, en een iPad Docking Speaker, die van Intertoys blijkt te zijn gestolen.
Het hof concludeert uit het voorgaande dat de verdachte de auto bestuurde die de medeverdachten heeft afgezet om met
geprepareerde tassen het winkelgebied van Haarlem in te gaan. De medeverdachten hebben vervolgens winkeldiefstallen
gepleegd bij de H&M, HEMA en Intertoys. Vervolgens zijn de verdachte en de medeverdachten gezamenlijk met de
geprepareerde tassen en alle gestolen goederen in één auto weer op weg gegaan. De verdachte bestuurde ook toen deze
auto. Het hof is dan ook van oordeel dat er naar de uiterlijke verschijningsvorm tussen de verdachte en de medeverdachten
sprake was van een zodanige bewuste en nauwe samenwerking bij de uitvoering van een vooropgezet plan dat sprake is
van medeplegen van de drie winkeldiefstallen.”

2.3.

In zijn arresten van 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 en 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:716 heeft
de Hoge Raad enige algemene overwegingen over het medeplegen gegeven, in het bijzonder gericht op de afbakening
tussen medeplegen en medeplichtigheid en meer in het bijzonder met het oog op gevallen waarin het medeplegen niet
bestaat in gezamenlijke uitvoering. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste
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samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde — intellectuele en/of materiële —
bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat indien het tenlastegelegde
medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in
verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de
rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering —
dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging — dat medeplegen nauwkeurig te motiveren.
Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de
rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de
voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid
op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

2.4.

Blijkens de hiervoor onder 2.2.3 weergegeven overwegingen heeft het Hof bij zijn oordeel dat sprake is van het medeplegen
van — kort gezegd — een drietal winkeldiefstallen slechts in aanmerking genomen dat de verdachte als bestuurder is
opgetreden van de auto waarmee de mededaders zijn afgezet om met geprepareerde tassen het winkelgebied in te gaan
om winkeldiefstallen te plegen en waarmee de mededaders vervolgens met de geprepareerde tassen en alle gestolen
goederen weer van het winkelgebied zijn weggereden. In aanmerking genomen dat deze gedragingen van de verdachte
doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht, behoeft het oordeel van het Hof de vereiste nauwkeurige
motivering, in het bijzonder met betrekking tot het gewicht van de intellectuele of materiële bijdrage van de verdachte aan de
delicten.

2.5.

Het middel slaagt.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden
beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de bestreden uitspraak;
wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

Noot

Auteur: N. Rozemond

1.

De Hoge Raad kan geen algemene regels geven voor de beantwoording van de vraag wanneer aan de eisen voor
medeplegen is voldaan. De Hoge Raad kan slechts tot op zekere hoogte duidelijkheid verschaffen door het formuleren van
aandachtspunten. Dit gegeven heeft de Hoge Raad onder woorden gebracht in zijn overzichtsarrest inzake medeplegen
(HR 2 december 2014, NJ 2015/390 m.nt. Mevis ). In zijn arrest van 5 juli 2016, NJ 2016/411 m.nt. Rozemond voegde de
Hoge Raad daar een subtiel zinnetje aan toe: de Hoge Raad kan duidelijkheid verschaffen ‘door het beslissen van concrete
gevallen’. Deze zin komt ook voor in de rechtspraak van de Hoge Raad over de unus testis-regel van art. 342 lid 2 Sv (voor
het eerst in HR 26 januari 2010, NJ 2010/512 m.nt. Borgers en recent in HR 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:944). Daardoor
bevat deze rechtspraak nadrukkelijk een casuïstische component: er kan een bepaalde mate van duidelijkheid worden
gevonden in de concrete gevallen waarover de Hoge Raad heeft beslist.
De passage over het verschaffen van duidelijkheid verschijnt in het arrest van 28 februari 2017, NJ 2017/244 (nr. S
15/02420), maar ontbreekt in het arrest van 7 maart 2017, NJ 2017/246 (nr. S. 16/01243)). Daaruit kan niet worden afgeleid
dat dit gegeven niet meer geldt. Wellicht wil de Hoge Raad de lengte van zijn algemene overwegingen beperkt houden. Uit
zijn verwijzing naar de arresten van 2 december 2014 en 5 juli 2016 blijkt dat deze arresten nog steeds de kaders aangeven
waarbinnen het medeplegen moet worden beoordeeld.
Inmiddels heeft de Hoge Raad sinds 2 december 2014 in een reeks arresten beslist of oordelen van hoven over
medeplegen wel of niet in stand konden blijven. Een zoekopdracht op www.rechtspraak.nl met “ECLI:NL:HR:2014:3474” (op
23 mei 2017) levert 45 arresten op waarin de Hoge Raad een oordeel geeft over de wijze waarop een hof heeft vastgesteld
dat het medeplegen kon worden bewezen (er zijn er meer omdat de Hoge Raad niet altijd naar het arrest van 2 december
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2014 verwijst).
Deze arresten bevatten materiaal waarmee een rechtbank of een hof de zaak kan vergelijken waarover moet worden
geoordeeld. Dat vergelijkingsmateriaal kan het voor rechters gemakkelijker maken om te beslissingen over de vraag of de
verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van een bepaald feit. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt
van de aandachtspunten en de uitgangspunten die de Hoge Raad in zijn algemene overwegingen heeft geformuleerd
(overweging 2.3 in 28 februari 2017, NJ 2017/244 (nr. S 15/02420) en overweging 2.3 in HR 7 maart 2017, NJ 2017/246 (nr.
S. 16/01243)).

2.

In het arrest van 28 februari 2017, NJ 2017/245 (nr. S 15/05678) ontbreken de algemene overwegingen en volstaat de Hoge
Raad met een verwijzing naar een eerder arrest (HR 5 juli 2016, NJ 2016/419) om zijn beslissing te onderbouwen dat het
cassatieberoep moet worden verworpen. Een vergelijking tussen deze twee zaken laat zien dat ze op relevante punten
gelijk zijn: de verdachte ging met een medeverdachte mee om het slachtoffer door middel van bedreiging te dwingen tot
afgifte van geld. Advocaat-Generaal Machielse concludeert dat het cassatiemiddel slaagt. In zijn conclusie ontbreekt een
vergelijking met het arrest van 5 juli 2016. Die vergelijking ontbreekt ook in het cassatiemiddel. Een vergelijking met de
feiten uit dat arrest kan duidelijk maken waarom in dit geval wel of geen sprake was van medeplegen van een poging tot
afpersing.
In beide zaken ging het om een verdachte die door zijn aanwezigheid het bedreigende karakter van de situatie en van de
uitlatingen tegenover het slachtoffer versterkte. In de zaak uit het arrest van 28 februari 2017 is het slachtoffer bovendien
geschopt en geslagen en heeft de verdachte de woning van het slachtoffer doorzocht en boeken vernield (de Hoge Raad
laat bij zijn samenvatting van de feiten in het midden wie de uitlatingen heeft gedaan en wie het slachtoffer heeft geslagen
en geschopt). Er is daardoor meer aan de hand dan in de zaak uit het arrest van 5 juli 2016 waarin geen sprake was van
mishandeling, doorzoeking en vernieling. Met zijn aanwezigheid bij de mishandeling en de bedreiging en met zijn andere
gedragingen heeft de verdachte een bijdrage van voldoende gewicht geleverd aan de poging tot afpersing, waarbij volgens
de Hoge Raad de bedreigende aard van het feit van belang is.
In het arrest van 5 juli 2016 legt de Hoge Raad hierover iets meer uit, maar gelet op de gelijkenis met de zaak uit dat arrest
is een dergelijke uitleg in het arrest van 28 februari 2017 niet nodig. Om een kans van slagen te maken, zou het
cassatiemiddel moeten uitleggen wat het verschil is met de feiten uit het relevante precedent waardoor in dit geval geen
sprake zou zijn van het medeplegen van een poging tot afpersing. Wanneer die uitleg ontbreekt, kan de Hoge Raad
volstaan met een verwijzing naar het relevante precedent ter verduidelijking van zijn beslissing.

3.

Een vergelijking met relevante precedenten kan ook verhelderend werken in de zaak uit het arrest van 28 februari 2017, NJ
2017/244 ((nr. S 15/02420). Het ging in die zaak om een verdachte die met haar vriend een woning huurde op verzoek van
anderen. Ze kregen daarvoor een vergoeding van € 2000. In een voor de verdachte afgesloten ruimte van de woning
begonnen die anderen een hennepplantage. De verdachte verklaarde dat zij niet wist wat er in de afgesloten ruimte
gebeurde, maar dat zij dacht dat het iets met drugs te maken zou hebben. Het Hof Amsterdam was van oordeel dat de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat in de door haar en haar vriend gehuurde woning hennep zou
worden geteeld. Doordat zij de woning beschikbaar bleef stellen aan de personen die de hennep teelden, heeft zij daaraan
een voldoende significante bijdrage geleverd.
De Hoge Raad is hierover heel kort: de bewijsvoering van het hof biedt onvoldoende grond voor het oordeel dat de
verdachte zo nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen
van hennepteelt. In het licht van relevante precedenten was de beslissing van de Hoge Raad voorspelbaar. Advocaat-
Generaal Knigge wijst er in zijn conclusie op dat de Hoge Raad veroordelingen voor medeplegen van hennepteelt in de
regel casseert wanneer de verdachte niet meer heeft gedaan dan het ter beschikking stellen van een woning voor de teelt
zonder overigens betrokken te zijn bij de teelt of de verdeling van de opbrengst (punt 3.5 van zijn conclusie). Wellicht had
ook de Hoge Raad zijn beslissing kunnen verduidelijken door naar de relevante precedenten te verwijzen, zodat het hof na
cassatie weet waarmee het deze zaak kan vergelijken.

4.

Ter verontschuldiging van het hof (dat op 7 mei 2015 in deze zaak besliste) kan worden aangevoerd dat vooral de recente
rechtspraak van de Hoge Raad meer duidelijkheid verschaft (zie bijvoorbeeld HR 7 juli 2015, NJ 2015/397 m.nt. Mevis, HR
17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3317 en HR 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:719 voor geslaagde bewijsklachten en
HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:426 en punt 13 van de conclusie van A-G Hofstee bij dit arrest
(ECLI:NL:PHR:2017:139) en HR 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:708 en punt 9-12 van de conclusie van A-G Vellinga bij dit
arrest (ECLI:NL:PHR:2017:283) voor falende bewijsklachten in verband met het medeplegen van hennepteelt).
De rechtspraak vóór 7 mei 2015 waarnaar Knigge in zijn conclusie verwijst, is niet heel duidelijk als het gaat om het ter
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beschikking stellen van een ruimte aan anderen voor de hennepteelt op de specifieke wijze waarop de verdachte dat in dit
geval heeft gedaan (HR 15 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0068: de verdachte is geen medepleger van het telen van
hennep in de onderverhuurde benedenverdieping van zijn woning en HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2967: de
verdachte is geen medepleger van het telen van hennep door haar echtgenoot in de echtelijke woning).
Het hof had echter wel aandacht kunnen besteden aan de intensiteit van de samenwerking, de taakverdeling, de rol in de
voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict, de aanwezigheid van de verdachte op belangrijke momenten
en het zich niet terugtrekken op een geëigend tijdstip. Daarover zegt het hof niets en uit de feiten blijkt ook niet dat de
verdachte intensief met de telers heeft samengewerkt of dat een van de andere aandachtspunten een aanwijzing voor
medeplegen oplevert. Ook geeft het hof niet aan wat het relevante verschil is tussen de gedraging van de verdachte en een
medeplichtigheidsgedraging. Dat is het kernpunt uit het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 2 december 2014.
De beslissing van het hof is vooral gebaseerd op zijn oordeel dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op het telen van
hennep in een ruimte van de door haar gehuurde woning. Voorwaardelijke opzet op het gebruik van de ruimte voor het telen
van hennep is niet voldoende om te kunnen concluderen dat de verdachte bewust en nauw heeft samengewerkt met de
telers. Op dat punt waren de relevante precedenten wel duidelijk toen het hof zijn beslissing nam (HR 15 februari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP0068 en HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2967).
In dit geval heeft de verdachte niet alleen voorwaardelijk opzet op de hennepteelt, maar zij heeft ook een specifieke bijdrage
daaraan geleverd door in opdracht van de telers een woning te huren en tegen betaling een ruimte ter beschikking te stellen
voor het telen. Uit die specifieke bijdrage kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat zij bewust en nauw met de telers
heeft samengewerkt bij het telen van hennep. Wellicht was hier een veroordeling voor het opzettelijk aanwezig hebben van
de hennepplanten wel mogelijk geweest, ervan uitgaande dat de verdachte als huurder van de woning beschikkingsmacht
over de aanwezigheid van hennep in haar woning had (vgl. HR 1 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2453: de bewijsklacht
over medeplegen van het verkopen van heroïne in de auto van de verdachte slaagt, maar de klacht over het medeplegen
van het vervoeren van heroïne in de auto faalt).

5.

Ook in de zaak uit het arrest van 7 maart 2017, NJ 2017/246 (nr. S. 16/01243) kan een vergelijking met eerdere zaken tot
op zekere hoogte duidelijkheid verschaffen. In deze zaak heeft de verdachte de auto bestuurd waarmee meerdere personen
zijn afgezet bij een winkelgebied om met geprepareerde tassen winkeldiefstallen te plegen in verschillende winkels. De
afgezette personen keren met gestolen spullen in de auto terug, waarna deze personen in de auto zijn weggereden uit het
winkelgebied, waarbij de verdachte als bestuurder van de auto optrad. De Hoge Raad casseert de veroordeling van de
verdachte voor het in vereniging plegen van de winkeldiefstallen met de overweging dat zijn gedragingen doorgaans in
verband worden gebracht met medeplichtigheid. Daarom moet het hof zijn oordeel nauwkeuriger motiveren, in het bijzonder
met betrekking tot het gewicht van de intellectuele of materiële bijdrage van de verdachte aan de winkeldiefstallen.
Het hof zegt over het medeplegen iets meer dan de Hoge Raad in zijn overweging weergeeft. Het hof verwijst ook naar de
uiterlijke verschijningsvorm en het hof gaat uit van de uitvoering van een vooropgezet plan om de winkeldiefstallen te
plegen. Bovendien kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid dat de verdachte met twee medeverdachten het winkelgebied
is ingelopen (zie punt 4.5 van de conclusie van A-G Spronken). Het hof legt echter niet uit welke uiterlijke verschijningsvorm
het hof op het oog heeft. Het hof geeft ook niet aan waaruit blijkt dat hier sprake was van de uitvoering van een vooropgezet
plan. Het hof besteedt verder geen aandacht aan de punten die door de Hoge Raad in zijn algemene overwegingen worden
genoemd, zoals de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling of de rol in de voorbereiding.
Het is mogelijk dat het hof het geheel van de gedragingen van de verdachte en zijn medeverdachten en de onderlinge
samenhang tussen die gedragingen op het oog heeft: de verdachte brengt als bestuurder van een auto zijn
medeverdachten met geprepareerde tassen naar het winkelcentrum en hij wacht ze in de auto op om ze met de gestolen
spullen weg te rijden van het winkelcentrum (dat laatste zou onder het aandachtspunt ‘de afhandeling van het delict’ kunnen
vallen). Dergelijke gedragingen zijn slechts mogelijk wanneer de verdachte en de medeverdachten daarover een afspraak
maken: het gaat hier om bewust op elkaar afgestemde gedragingen van de verdachte en de medeverdachten om een
gemeenschappelijk doel te bereiken: de toe-eigening van gestolen spullen.
Een dergelijke uitgebreide motivering ontbreekt in het arrest van het hof. Het is ook niet zonder meer duidelijk of de Hoge
Raad een dergelijke motivering toereikend acht in dit soort gevallen. Hier zijn de relevante precedenten minder eenduidig.
De Hoge Raad acht het gegeven dat de verdachte als bestuurder van een auto optreedt in verband met een diefstal met
braak of geweld zonder nadere motivering onvoldoende, waarbij van belang is dat de Hoge Raad een aanvaardbare
motivering in dit soort gevallen niet zonder meer uitsluit (HR 3 juni 2014, NJ 2014/511 m.nt. Mevis, HR 16 december 2014,
NJ 2015/391 m.nt. Mevis, HR 21 april 2015, NJ 2015/392 m.nt. Mevis en HR 14 april 2015, NJ 2015/393 m.nt. Mevis). De
Hoge Raad achtte het bewijs van medeplegen wel voldoende gemotiveerd in een geval waarin de bestuurder van een auto
verklaarde dat hij meeging om ‘geld te maken’ en dat was afgesproken dat hij zou delen in de buit (HR 5 juli 2016, NJ
2016/416).
Bij een vergelijking van deze zaken lijkt het relevante verschil te zijn dat de verdachte in de zaak uit het arrest van 5 juli
2016 heeft verklaard dat hij zou delen in de buit. In de andere zaken en ook in de zaak uit het arrest van 7 maart 2017
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ontbreekt die informatie. De bijdrage die de verdachten in deze zaken aan het feit hebben geleverd, lijkt echter precies
hetzelfde gewicht te hebben: de verdachte treedt op als bestuurder van een auto bij een diefstal (al dan niet met geweld of
braak). Uit het arrest van 5 juli 2016 blijkt ook niet waarom het delen in de buit relevant is in het licht van de door de Hoge
Raad geformuleerde aandachtspunten. Als het gewicht van de bijdrage in verschillende gevallen identiek is, verschaffen de
beslissingen van de Hoge Raad geen duidelijkheid ten aanzien van de vraag wanneer wel of niet aan de eisen voor
medeplegen is voldaan.

6.

Opvallend in de rechtspraak van de Hoge Raad is dat daarin niet wordt uitgelegd wat het begrip samenwerken betekent,
terwijl dat begrip de kern van het medeplegen aangeeft: de medepleger heeft bewust en nauw met anderen samengewerkt
om het feit te kunnen plegen. Het lijkt erop alsof op dit punt een verschil bestaat tussen hoven die veroordelen voor
medeplegen en de Hoge Raad die deze veroordelingen casseert. Het zou zo kunnen zijn dat de hoven niet zozeer kijken
naar het gewicht van de bijdrage van de verdachte aan de delictsgedraging, maar naar de wijze waarop de verdachte met
anderen heeft samengewerkt om een gemeenschappelijk plan uit te voeren of een gemeenschappelijk doel te
verwezenlijken.
Wanneer dat de (impliciete) opvatting van de hoven zou zijn, zouden zij dat tot uitdrukking kunnen brengen in de
motiveringen van hun beslissingen, waarbij ze gebruik kunnen maken van de door de Hoge Raad geformuleerde
aandachtspunten, bijvoorbeeld ‘de intensiteit van de samenwerking’ en ‘de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de
afhandeling van het delict’. Ze zouden daarbij kunnen aangeven wat zij onder samenwerken in het algemeen verstaan en ze
zouden vervolgens kunnen aangeven op welke wijze de verdachte met anderen heeft samengewerkt in het specifieke geval.
Bij samenwerking gaat het niet alleen om het gewicht van een bepaalde bijdrage, maar ook om de wijze waarop de
gedragingen van de betrokkenen op elkaar zijn afgestemd en om het gemeenschappelijk doel dat zij met die gedragingen
nastreven (vgl. HR 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:944: het hof stelde in deze zaak vast dat een levensberoving de
uitvoering was van ‘een gezamenlijke gewapende actie die op het slachtoffer was gericht’, zodat niet relevant is wie het
dodelijke schot heeft gelost).
Samenwerking is een combinatie van gedragingen en intenties in de vorm van op elkaar afgestemde gedragingen en
gemeenschappelijke doelen. Dit is geen exclusieve definitie van samenwerking, maar deze definitie kan worden gebruikt om
specifieke gevallen te verduidelijken (zie hierover de noten onder HR 5 juli 2016, NJ 2016/411 en HR 20 september 2016,
NJ 2016/420).

7.

Het voorbeeld van een hennepkwekerij kan worden gebruikt ter illustratie van deze betekenis van samenwerking. Wanneer
meerdere personen met elkaar afspreken om een hennepkwekerij te beginnen, daartoe een ruimte huren, kweekspullen
kopen, de kwekerij inrichten, de hennep telen en oogsten, de oogst verkopen en de opbrengst verdelen, is duidelijk sprake
van een bewuste en nauwe samenwerking bij het telen. Het maakt in een dergelijk geval niet uit wie precies de gedragingen
uitvoert die als ‘telen’ kunnen worden aangemerkt, wie het telen voorbereidt door het huren van een ruimte en het
aanschaffen van kweekmateriaal en wie de hennep verkoopt na afloop van het telen. Hier is sprake van een
gemeenschappelijke onderneming die bestaat uit bewust op elkaar afgestemde activiteiten met een gemeenschappelijk
doel. Daaruit volgt dat de betrokkenen medeplegers zijn van de strafbare gedragingen die worden gepleegd om het
gemeenschappelijk doel van de onderneming te kunnen verwezenlijken.
De persoon die geen partij is bij deze onderneming, maar daaraan wel een bijdrage levert, bijvoorbeeld door het ter
beschikking stellen van een ruimte waarin de hennepkwekerij wordt ingericht, is geen medepleger van het telen of het
verkopen van hennep. Hij doet niet mee aan de gemeenschappelijke onderneming, hij streeft met zijn bijdrage niet naar het
verwezenlijken van het doel van de onderneming en hij deelt ook niet in de opbrengst (ervan uitgaande dat hij een vaste
huur krijgt en niet een percentage van de winst). Zijn positie is te vergelijken met de verhuurder van een bedrijfsruimte die
geen activiteiten verricht binnen het bedrijf waaraan hij de ruimte verhuurt. De verhuurder heeft ook geen direct belang in
het bedrijf (behalve dat de huur wordt betaald) en hij streeft er niet naar dat de doelen van het bedrijf worden gehaald door
daaraan een specifieke bijdrage te leveren. De verhuurder blijft buiten de bedrijfsvoering, hoewel hij de bedrijfsvoerders wel
de gelegenheid geeft om hun bedrijf uit te oefenen.
Deze uitleg van het begrip samenwerken (op elkaar afgestemde activiteiten om een gemeenschappelijk doel te
verwezenlijken) kan verduidelijken waarom een persoon die slechts een ruimte verhuurt aan henneptelers geen medepleger
van het telen is: hij is niet betrokken bij de bedrijfsvoering van de kwekerij en hij streeft niet naar de verwezenlijking van het
doel van de onderneming. De persoon die het bedrijfsplan van de hennepkwekerij ontwikkelt, daarin geld investeert, aan
anderen een loods ter beschikking stelt om de hennep te telen en in de opbrengt daarvan deelt, levert wel een directe
bijdrage aan de bedrijfsvoering en streeft naar verwezenlijking van het doel van de onderneming. Daarom is hij medepleger
van het telen, ook al voert hij zelf geen teelgedragingen uit (zie bijvoorbeeld punt 9-12 van de conclusie van A-G Vellinga
(ECLI:NL:PHR:2017:283) bij HR 18 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:708).
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8.

Het is mogelijk om het begrip medeplegen niet alleen te verduidelijken door het formuleren van aandachtspunten en het
beslissen in concrete gevallen, maar ook door het nader uitleggen van het begrip samenwerking. Een nadere uitleg van dat
begrip laat zien waarom de beslissingen van de Hoge Raad ten aanzien van bestuurders van auto’s bij diefstallen
problematisch kunnen worden geacht. Deze bestuurders lijken immers wel onderdeel uit te maken van een criminele
onderneming waarbij zij met hun bijdrage een gemeenschappelijk doel nastreven.
Het gaat in de regel niet om personen die buiten de onderneming staan en daaraan een bijdrage leveren zonder dat zij er
zelf naar streven om de onderneming te laten slagen. De bestuurder van de auto is juist een persoon die een belangrijke rol
speelt in het succes van de onderneming. Zij kan slagen doordat de bestuurder de uitvoerders naar de plaats van het
misdrijf brengt en na het misdrijf naar een plaats waar de buit veilig kan worden gesteld. In de regel zal de bestuurder ook
zelf belang hebben bij het slagen van de onderneming, ervan uitgaande dat hij meedoet aan het misdrijf om te kunnen delen
in de opbrengst ervan.
De Hoge Raad stelt in dit soort gevallen dat de gedragingen van de bestuurder van een auto voor en na een diefstal
‘doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht’ (overweging 2.4 in HR 7 maart 2017, NJ 2017/246 (nr. S.
16/01243)). De Hoge Raad kijkt daarbij heel specifiek naar de gedraging van de verdachte op zich en naar de bijdrage van
de verdachte aan het specifieke misdrijf, bijvoorbeeld de diefstal die is voltooid op het moment dat de uitvoerders goederen
hebben weggenomen uit een winkel. Wat de verdachte daarna doet, is volgens de Hoge Raad een gedraging ‘na het
strafbare feit’ waardoor een zwaardere motiveringsplicht op de rechter rust om het medeplegen te onderbouwen,
bijvoorbeeld aan de hand van een grotere rol van de verdachte in de voorbereiding van het feit (overweging 3.2.3 in HR 2
december 2014, NJ 2015/390 m.nt. Mevis).

9.

Er is hier een alternatieve redenering mogelijk waarbij niet alleen wordt gekeken naar de bijdrage die een bepaalde
gedraging levert aan het specifieke misdrijf dat op een gegeven moment is voltooid. Er kan ook worden gekeken naar de
wijze waarop gedragingen van verschillende personen op elkaar zijn afgestemd en de wijze waarop daarbij het
gemeenschappelijke doel wordt verwezenlijkt om zich goederen toe te eigenen. Een dergelijk doel is ruimer dan het plegen
van het misdrijf dat is voltooid op het moment dat goederen uit een winkel zijn weggenomen. Na de voltooiing is immers nog
aanhouding op heterdaad door de politie mogelijk waardoor de verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel wordt
gedwarsboomd, zoals in het geval van HR 7 maart 2017, NJ 2017/246 (nr. S. 16/01243).
Het gemeenschappelijke doel gaat verder dan de voltooiing van de diefstal en bestaat uit de veiligstelling van de daders en
van de gestolen goederen om van de opbrengst te kunnen profiteren (zoals het doel van een hennepkwekerij niet alleen het
telen van hennep is, maar ook het verdienen van geld met de verkoop ervan). Bij het besturen van een auto kan sprake zijn
van nauwe samenwerking bij de ‘afhandeling van het delict’, wat een aandachtspunt bij medeplegen is. Bij diefstal gaat het
bovendien om het oogmerk om zich goederen toe te eigenen, zoals de tekst van art. 310 Sr vereist. De aanwezigheid van
dat oogmerk bij de bestuurder van een auto kan als een indicatie worden beschouwd dat hij medepleger is van een diefstal
die door anderen wordt uitgevoerd.
Wanneer sprake is van een doelgerichte dadergroep, wordt het besturen van een auto ter verwezenlijking van de
doelstelling van de groep doorgaans niet alleen in verband gebracht met medeplichtigheid. De bestuurder kan immers
worden beschouwd als een persoon die het oogmerk van de uitvoerders deelt en een belangrijke rol vervult om dat oogmerk
te kunnen verwezenlijken. Er kan daarbij worden verondersteld dat de bestuurder gelet op het doelgerichte karakter van zijn
gedragingen de doelstelling van de dadergroep ook als zijn eigen oogmerk nastreeft: hij wil dat de gestolen goederen
worden veiliggesteld om ervan te kunnen profiteren en met dat doel vervult hij zijn specifieke rol in de criminele
onderneming die ruimer moet worden opgevat dan een onderneming om een bepaald misdrijf te voltooien.
Een sprekend geval is de bestuurder van de vluchtauto die na een voltooide diefstal achtervolgende politieauto’s van de
weg probeert te drukken. Deze bestuurder maakt met zijn gedraging duidelijk dat hij de criminele onderneming koste wat
kost wil laten slagen en dat hij het oogmerk van de uitvoerders deelt om zich de weggenomen goederen toe te eigenen.
Daarom zou hij in een ruimere opvatting over samenwerking wel als medepleger van de diefstal met braak kunnen worden
aangemerkt (in andere zin HR 21 april 2015, NJ 2015/392 m.nt. Mevis, die er in punt 4 van zijn noot op wijst dat de
verdachte in dit geval ook geweld heeft gepleegd in de zin van art. 312 Sr, vgl. HR 24 maart 2015, NJ 2015/395 m.nt. Mevis
waarin een bedreiging met geweld na een diefstal wel als het medeplegen van de diefstal werd aangemerkt, zonder dat
duidelijk is waarin het relevante verschil schuilt met de zaak uit het arrest van 21 april 2015).

10.

Het is mogelijk dat de rol van een bestuurder van een auto bij een diefstal veel beperkter is. De bestuurder heeft
bijvoorbeeld niet meer gedaan dan zijn auto ter beschikking stellen, zoals een verhuurder van een ruimte voor een
hennepkwekerij dat met die ruimte doet. Hij is vervolgens slechts als chauffeur opgetreden bij de uitvoering van het plan van
anderen. Hij is niet betrokken geweest bij het maken van afspraken over het wegnemen en veiligstellen van goederen en
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het verdelen van de opbrengst ervan. Hij heeft daardoor ook geen belang bij het slagen van de onderneming, behalve voor
zover hij de uitvoerders van een diefstal op een bepaalde plaats wil afzetten om (als een taxichauffeur) voor zijn diensten te
worden betaald. Of de gestolen goederen vervolgens kunnen worden veiliggesteld en de daders van de opbrengst kunnen
profiteren, is onttrokken aan zijn doelstelling. Hij is daarom niet meer dan een medeplichtige die verder buiten de criminele
onderneming blijft.
Een verdachte zou een geloofwaardige verklaring kunnen afleggen met een dergelijke strekking, maar als hij weigert om dat
te doen, kan zijn zwijgen worden gebruikt als aanwijzing dat hij nauw betrokken is geweest bij de planning van de diefstal,
de veiligstelling van de gestolen goederen en de verdeling van de opbrengst (vgl. HR 5 juli 2016, NJ 2016/412). Als zijn
verklaring ongeloofwaardig is, kan dat eveneens als een indicatie voor medeplegen worden beschouwd (vgl. HR 5 juli 2016,
NJ 2016/413). Gelet op het doelgerichte karakter van de gedragingen van de verdachte en de aanwezigheid van gestolen
spullen in zijn auto, mag van de verdachte worden verwacht dat hij een geloofwaardige verklaring aflegt over zijn rol in de
voorbereiding, de uitvoering en de afhandeling van het delict, wat volgens de Hoge Raad relevante aandachtspunten zijn bij
het beslissen over het medeplegen.
De rechtspraak van de Hoge Raad sluit niet uit dat een uitgebreidere motivering van het medeplegen in cassatie in stand
blijft ten aanzien van bestuurders van auto’s bij diefstallen (zie bijvoorbeeld HR 20 september 2016, NJ 2016/420). De
strekking van die rechtspraak is dat een veroordeling voor medeplegen niet is uitgesloten in gevallen waarin verdachten
auto’s besturen om medeverdachten naar en van de plaats van het misdrijf te vervoeren, mits dat duidelijk wordt
gemotiveerd aan de hand van de relevante aandachtspunten (zie punt 5 van de noot van Mevis onder NJ 2015/392).
De relevante precedenten bevatten vergelijkingsmateriaal waarmee beslissingen over het medeplegen kunnen worden
verduidelijkt. Zij zijn echter niet zonder meer beslissend, omdat de Hoge Raad steeds de ruimte biedt om een verbeterde
motivering te geven. Het is dan aan de rechtbanken en de gerechtshoven om uit te leggen wat zij onder het begrip
samenwerking verstaan en om aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval duidelijk te maken dat de
verdachte en zijn medeverdachten hun gedragingen welbewust op elkaar hebben afgestemd om een gemeenschappelijk
doel te kunnen verwezenlijken.
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